
 

Second Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 24 April 2008 
Dated 4 March 2009 

 
 
This document constitutes a supplement (the "Supplement") for the purposes of Article 16 of Directive 
2003/71/EC and should be read in conjunction with the two prospectuses: (i) the prospectus of Deutsche Telekom 
AG in respect of non-equity securities within the meaning of Art. 22 No. 6 (4) of the Commission Regulation (EC) 
No. 809/2004 of 29 April 2004 ("Non-Equity Securities") and (ii) the prospectus of Deutsche Telekom 
International Finance B.V. in respect of Non-Equity Securities (together, the "Prospectus"). 
 

 
 
Deutsche Telekom AG 
Bonn, Federal Republic of Germany 

as Issuer and as Guarantor for Notes issued by 

 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 
(a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 
incorporated under the laws of The Netherlands and having its corporate seat in Amsterdam, The 
Netherlands) 

as Issuer 

 
Euro 25,000,000,000 
Debt Issuance Programme 
 
 
 
Each Issuer has requested the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier 
("CSSF") to provide the competent authorities in the Federal Republic of Germany, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Ireland and the Republic of Austria with 
a certificate of approval attesting that the Supplement has been drawn up in accordance with the Loi 
relative aux prospectus pour valeurs mobilières (the "Luxembourg Law") which implements Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and the Council of 4 November 2003 into Luxembourg law 
("Notification"). Each Issuer may request the Commission to provide competent authorities in 
additional host Member States within the European Economic Area with a Notification. 

 
 
RIGHT TO WITHDRAW 
 
Investors who have already agreed to purchase or subscribe for Notes of any tranche to be 
issued under the Programme prior to publication of this Supplement are entitled to withdraw 
their purchase orders pursuant to Art. 13(2) of the Luxembourg Law within two working days 
after the publication of this Supplement provided that the relevant purchase has not yet been 
completed. A withdrawal, if any, is to be adressed to the relevant bank or savings bank or any 
other distributor with whom the relevant agreement to purchase or subscribe has been entered 
into. 
 
 
This Supplement has been approved by the CSSF, has been filed with said authority and will be 
published in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). 

http://www.bourse.lu
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Deutsche Telekom AG ("Deutsche Telekom", the "Guarantor" or the "Company") with its registered 
office in Bonn and Deutsche Telekom International Finance B.V. ("Finance") with its registered office 
in Amsterdam (each an "Issuer" and together the "Issuers") are solely responsible for the information 
given in this Supplement. 
 
To the best of the knowledge of the Issuers (which have taken all reasonable care to ensure that such 
is the case) the information contained in this Supplement is in accordance with the facts and does not 
omit anything likely to affect the import of such information. 
 
Terms defined or otherwise attributed meanings in the Prospectus have the same meaning when used 
in this Supplement. 
 
This Supplement shall only be distributed in connection with the Prospectus. 
 
To the extent that there is any inconsistency between any statement in this Supplement and any other 
statement in or incorporated by reference in the Prospectus, the statements in this Supplement will 
prevail. 
 
Save as disclosed in this Supplement, there has been no other significant new factor, material mistake 
or inaccuracy relating to information included in the Prospectus which is capable of affecting the 
assessment of Notes issued under the Programme since the publication of the Prospectus. 
 
The Issuers have confirmed to the Dealers that the Prospectus as supplemented by the first 
Supplement dated 9 June 2008 and this Supplement contains all information with regard to each 
Issuer and the Notes which is material in the context of the Programme and the issue and offering of 
Notes thereunder; that the information contained therein with respect to each Issuer and the Notes is 
accurate in all material respects and is not misleading; that any opinions and intentions expressed 
therein are honestly held and based on reasonable assumptions; that there are no other facts, the 
omission of which would make any statement, whether fact or opinion, in the Prospectus or this 
Supplement misleading in any material respect; and that all reasonable enquiries have been made to 
ascertain all facts and to verify the accuracy of all statements contained therein. 
 
No person has been authorised to give any information which is not contained in or not consistent with 
the Prospectus or this Supplement or any other information supplied in connection with the 
Programme and, if given or made, such information must not be relied upon as having been 
authorised by or on behalf of the Issuers or any of the Dealers. 
 
Neither the Arranger nor any Dealer nor any person mentioned in the Prospectus or this Supplement, 
excluding the Issuers, is responsible for the information contained in the Prospectus or this 
Supplement or any document incorporated therein by reference, and accordingly, and to the extent 
permitted by the laws of any relevant jurisdiction, none of these persons accepts any responsibility for 
the accuracy and completeness of the information contained in any of these documents. 
 
 
The purpose of this Supplement is, in particular, the incorporation by reference of the financial 
statements of the Issuers for the financial year 2008. 
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Incorporation by Reference / Documents on Display 

 
The following documents are incorporated by reference into the Prospectus by virtue of this 
Supplement as of the date of this Supplement and are available in the English language: 
 
The audited consolidated financial statements for Deutsche Telekom AG and the audited 
unconsolidated financial statements for Deutsche Telekom International Finance B.V. for the fiscal 
year ending 31 December 2008 are incorporated by reference into this Supplement: 
 
Deutsche Telekom AG 
 
the audited consolidated financial statements of Deutsche Telekom for the fiscal year ended on 
31 December 2008 consisting of 
 
 Group management report (pages 52 to 108 in the Annual Report of 2008), 
 
 Income statement (page 110 in the Annual Report of 2008), 
 
 Balance Sheet (page 111 in the Annual Report of 2008), 
 
 Cash flow statement (page 112 in the Annual Report of 2008), 
 
 Notes (pages 114 to 200 in the Annual Report of 2008), 
 
 the Auditors’ Report (page 202 in the Annual Report of 2008). 
 
 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 
 
the audited financial statements of Finance for the fiscal year ended on 31 December 2008 consisting 
of 
 
 Income statement (page 8 in the Annual Report of 2008), 
 
 Balance Sheet (page 9 in the Annual Report of 2008), 
 
 Cash flow statement (page 10 in the Annual Report of 2008), 
 
 Notes (pages 11 to 41 in the Annual Report of 2008), 
 
 the Auditors’ Report (pages 43 and 44 in the Annual Report of 2008). 
 
All information not listed above, but included in the documents incorporated by reference is given for 
information purposes only. 

The Prospectus and all Reference Documents are available on the website of the Luxembourg Stock 
Exchange (www.bourse.lu). During the whole life of the Programme, the Prospectus as well as of all 
supplements thereto, all Reference Documents, the Guarantee and Negative Pledge of Deutsche 
Telekom AG and the Articles of Association of each of Deutsche Telekom AG and Deutsche Telekom 
International Finance B.V., all reports, letters and other documents, historical financial information, 
valuations and statements prepared by any expert at the Issuers' request any part of which is included 
or referred to in the Prospectus, the historical financial information of Deutsche Telekom and its 
subsidiaries and the historical financial information of Finance for each of the two financial years 
preceding the publication of the Prospectus are available on the website of Deutsche Telekom 
(www.telekom.de), may be inspected and are available free of charge at the office of the Luxembourg 
Paying Agent, BGL Société Anonyme, and are available in the English language each free of charge 
at the head office of Deutsche Telekom AG (addresses are specified on the back cover of this 
Prospectus).

http://www.bourse.lu
http://www.telekom.de
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All references in the Prospectus to "Fortis Banque Luxembourg S.A." shall be deemed replaced by 
"BGL Société Anonyme". 
 
 
The paragraph "Summary – Summary in respect of Finance – Financial Information" on page 14 of the 
Prospectus is replaced by the following: 
 
"Financial Information 

The unconsolidated financial statement under Dutch GAAP as of and for the year ended 31 December 
2007 as well as the unconsolidated financial statement under IFRS as of and for the year ended 
31 December 2008 have been audited by Ernst & Young Accountants. In each case an unqualified 
auditors' report has been provided." 
 
 
The paragraph "German Translation of the Summary – Zusammenfassung in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen – Zahlstellen" on page 15 of the Prospectus is replaced by the following: 
 
"BGL Société Anonyme und andere Institutionen wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen 
angegeben." 
 
 
The paragraph "German Translation of the Summary – Zusammenfassung in Bezug auf Finance – 
Finanzinformationen" on page 24 of the Prospectus is replaced by the following: 
 
"Sowohl der nicht-konsolidierte Jahresabschluß unter niederländischen 
Rechnungslegungsgrundsätzen für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr als auch der 
nicht-konsolidierte Jahresabschluß nach IFRS für das am 31. Dezember 2008 beendete 
Geschäftsjahr wurden von Ernst & Young Accountants geprüft. Es wurde jeweils ein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt." 
 
 
The paragraph "Deutsche Telekom AG as Issuer and Guarantor – Administrative, Management and 
Supervisory Bodies – Management – The Board of Management consists of" on page 78 of the 
Prospectus is replaced by the following: 
 
"Starting 1 March 2009, the Board of Management consists of 
 

René Obermann Chairman of the Board of Management 

Timotheus Höttges Board member responsible for Finance 

Thomas Sattelberger Board member responsible for Human Resources 

Manfred Balz Board member for Data Privacy, Legal Affairs and Compliance 

Hamid Akhavan Board member responsible for T-Mobile, Product  
 Development, Technology and IT 

Niek Jan van Damme Board member responsible for T-Home, Sales & Service 

Guido Kerkhoff Board member for Southern Eastern Europe 

Reinhard Clemens Board member responsible for Business Customers" 
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The paragraph "Deutsche Telekom International Finance B.V. as Issuer – Statutory Auditors" on page 
96 of the Prospectus is replaced by the following: 
 
"Statutory Auditors 

The statutory auditors of Finance are Ernst & Young Accountants, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP 
Amsterdam, the Netherlands. The auditors of Ernst & Young Accountants are members of the Royal 
NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants). They have audited the financial 
statements of Finance as of and for the years ended 31 December 2007 and 31 December 2008 and 
issued unqualified auditors' reports. The financial statement for the year 2007 was prepared in 
accordance with Dutch GAAP. The financial statement for the year 2008 was prepared in accordance 
with IFRS." 
 
 
The paragraph "Deutsche Telekom AG as Issuer and Guarantor – Financial Information Concerning 
Deutsche Telekom’s assets and liabilities, financial position and profits and losses – Selected 
Financial Information – Deutsche Telekom at a Glance" on page 81 et seqq. of the Prospectus is 
replaced by the following: 
 

Financial data of the Group 

 

billions of €    

Change 
compared to 

prior year (%)a   2008  2007   2006   2005   2004  

Revenue and earnings              

Net revenue    (1.4) 61.7  62.5   61.3   59.6   57.3  

   Of which: domestic (%)    (2.3) 46.8  49.1   52.9   57.4   60.6  

   Of which: international (%)    2.3 53.2  50.9   47.1   42.6   39.4  

Profit from operations (EBIT)    33.2 7.0  5.3   5.3   7.6   6.3  

Net profit   n.a. 1.5  0.6   3.2   5.6   1.6  

Net profit (adjusted for special factors)  14.0 3.4  3.0   3.9   4.7   3.7  

EBITDA a, b, c    6.6 18.0  16.9   16.3   20.1   19.4  

EBITDA (adjusted for special factors) a, b, c    0.7 19.5  19.3   19.4   20.7   19.6  

EBITDA margin (adjusted for special factors) (%) a    0.7 31.6  30.9   31.7   34.8   34.2  

Balance sheet              

Total assets    2.0 123.1  120.7   130.2   128.5   125.5  

Shareholders' equity    (4.7) 43.1  45.2   49.7   48.6   45.5  

Equity ratio (%) a, d    (2.4) 32.3  34.7   35.8   35.5   34.2  
Financial liabilities (in accordance with consolidated balance 
sheet)    8.6 46.6  42.9   46.5   46.7   51.1  

Net debt a, c     2.5 38.2  37.2   39.6   38.6   39.9  
Additions to intangible assets (including goodwill)  
and property, plant and equipment    11.5 10.1  9.1   13.4   11.1   6.6  

Cash flows              

Net cash from operating activities e 
   12.1 15.4  13.7   14.2   15.1   16.7  

Cash outflows for investments in intangible assets (excluding 
goodwill) and property, plant and equipment (in accordance with 

 (8.6) (8.7)  (8.0)   (11.8)   (9.3)   (6.4)  
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cash flow statement)   
Proceeds from disposal of intangible assets (excluding goodwill) 
and property, plant and equipment (in accordance with cash flow 
statement)    (51.1) 0.4  0.8   0.6   0.4   0.6  

Free cash flow (before dividend payments) a, c, f, g    6.9 7.0  6.6   3.0   6.2   10.9  

Free cash flow as a percentage of revenue a 
   0.9 11.4 10.5  4.9   10.3   18.9  

Net cash used in investing activities e    (41.3) (11.4)  (8.1)   (14.3)   (10.1)   (4.5)  

Net cash used in financing activities    49.4 (3.1)  (6.1)   (2.1)   (8.0)   (12.9)  

Employees              
Average number of employees (full-time equivalents without 
trainees/student interns) (thousands)    (3.6) 235  244   248   244   248  

Revenue per employee (thousands of € ) a    2.4 262.5  256.5   246.9   244.3   231.7  

T-Share – key figures              
Earnings per share/ADS (basic and diluted) in accordance with 
IFRS (€) h   n.a. 0.34  0.13   0.74   1.31   0.39  
Weighted average number of ordinary  shares outstanding 
(basic) (millions) h, i    0.0 4,340  4,339   4,353   4,335   4,323  
Weighted average number of ordinary  shares outstanding 
(diluted) (millions) h, i    0.0 4,340  4,340   4,354   4,338   4,328  

Dividend per share/ADS (€ )    0.0 0.78j  0.78  0.72   0.72   0.62  

Dividend yield (%) k    2.1 7.3  5.2   5.2   5.1   3.7  

Total dividend (billions of € )    0.0 3.4j  3.4  3.1   3.0   2.6  

Number of ordinary shares carrying dividend rights (millions) l  0.0 4,341m  4,340   4,339   4,174   4,171  

Total number of ordinary shares at the reporting date (millions) n    0.0 4,361  4,361   4,361   4,198   4,198  

 
a  Calculated on the basis of millions for the purpose of greater precision. Changes to percentages expressed as percentage points. 
b  Deutsche Telekom defines EBITDA as profit/loss from operations before depreciation, amortization and impairment losses. 
c  EBITDA, EBITDA adjusted for special factors, net debt, and free cash flow are non-GAAP figures not governed by the International 
Financial Reporting Standards (IFRS). They should not be viewed in isolation as an alternative to profit or loss from operations, net profit 
or loss, net cash from operating activities, the debt reported in the consolidated balance sheet, or other Deutsche Telekom key 
performance indicators presented in accordance with IFRS. For detailed information and calculations, please refer to the section on 
"Development of business in the Group" of the Group management report in this Annual Report. 
d  Based on shareholders' equity excluding amounts earmarked for dividend payments, which are treated as current liabilities. 
e  Current finance lease receivables were previously reported in net cash from operating activities. Since 2007 they have been reported 
under net cash from/used in investing activities. Prior-year figures have been adjusted accordingly. 
f  Before cash outflows totaling EUR 0.1 billion in 2007 for investments in parts of Centrica PLC taken over by T-Systems UK as part of an 
asset deal. Figures for 2006 include payments for the acquisition of licenses totaling EUR 3.3 billion; and figures for 2005 include 
payments for the acquisition of network infrastructure and licenses in the United States totaling EUR 2.1 billion. 
g  Since the beginning of the 2007 financial year, Deutsche Telekom has defined free cash flow as cash generated from operations less 
interest paid and net cash outflows for investments in intangible assets (excluding goodwill) and property, plant and equipment. Prior-year 
figures have been adjusted accordingly. 
h  Calculation of basic and diluted earnings per share in accordance with IFRS as specified in IAS 33, "Earnings per share." The share to 
ADS ratio is 1:1. 
i  Less treasury shares held by Deutsche Telekom AG. 
j  Subject to approval by the shareholders' meeting. For more detailed explanations, please refer to Note 13 in the notes to the 
consolidated financial statements, “Dividend per share.” 
k  (Proposed) dividend per share divided by the Xetra closing price of the T-Share at the reporting date or on the last trading day of the 
respective financial year. 
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l  Less treasury shares held by Deutsche Telekom AG and those shares that, as part of the issue of new shares in the course of the 
acquisition of T-Mobile USA/Powertel, are held in trust for later issue and later trading as registered shares or American depositary 
shares (ADSs). 
m  Balance at the reporting date. 
n  Including treasury shares held by Deutsche Telekom AG. 
 
 
The paragraph "Deutsche Telekom AG as Issuer and Guarantor – Significant Change in Deutsche 
Telekom' s Financial Position" on page 94 et seqq. of the Prospectus is replaced by the following: 
 
"Significant Change in Deutsche Telekom' s Financial Position 

Save as disclosed herein, there has been no significant change in the financial or trading position of 
the Company and no material adverse change in the prospects of the Company since the publication 
of its last audited financial statements as of 31 December 2008." 
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The paragraph "Deutsche Telekom International Finance B.V. as Issuer – Selected Financial 
Information of Deutsche Telekom International Finance B.V." on pages 97 and 98 of the Prospectus is 
replaced by the following: 

Balance sheet
(Before proposed appropriation of result)

thousands of € Dec. 31, 2008 Dec. 31, 2007

Assets

Current assets 5.042.334                    4.951.310                    
Financial assets 5.041.090                    4.951.310                    
Income tax receivable 1.244                           -                              

Non-current assets 28.947.294                  27.991.429                  
Property, plant and equipment 55                                7                                  
Financial assets 28.946.854                  27.990.482                  
Other assets 385                              940                              

Total Assets 33.989.628                  32.942.739                  

Liabilities and shareholder's equity

Current liabilities 5.052.542                    4.932.829                    
Financial liabilities 5.052.476                    4.932.586                    
Income tax liability -                              191                              
Other liabilities  66                                52                                

Non-current liabilities 28.598.960                  27.677.411                  
Financial liabilities 28.486.562                  27.568.024                  
Other provisions 15                                -                              
Deferred tax liability 112.383                       109.387                       

Liabilities 33.651.502                  32.610.240                  

Shareholder's equity 338.126                       332.499                       
Issued Capital 454                              454                              
Other reserves 321.129                       409.237                       
Net profit (loss) 16.543                         (77.192)                       

Total Liabilities and shareholder's equity 33.989.628                  32.942.739                  
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Unconsolidated Profit and loss account for the fiscal years ended 31 December 2008 and 2007 

Income statement

thousands of € 2008 2007

Finance income (costs)
Interest income 2.126.203                    2.028.069                    
Interest expense (2.140.216)                  (2.074.459)                  

Other financial income (expense) 36.937                         (56.635)                       
Profit (loss) from financial activities 22.924                         (103.025)                     

General and administrative expenses (732)                            (633)                            
Other operating income 30                                42                                
Other operating expenses (25)                              (1)                                
Profit (loss) from operations (727)                            (592)                            

Profit (loss) before income taxes 22.197                         (103.617)                     

Income taxes (5.654)                         26.425                         

Profit (loss) after income taxes 16.543                         (77.192)                       

Attributable to shareholder: 16.543                         (77.192)                        

 
 
 
The paragraph "Deutsche Telekom International Finance B.V. as Issuer – Significant Change in 
Finance’s Financial Position" on page 98 of the Prospectus is replaced by the following: 
 
"Significant Change in Finance’s Financial Position 

Save as disclosed herein, there has been no significant change in the financial or trading position of 
Finance and no material adverse change in the prospects of Finance since the publication of its last 
audited financial statements as of 31 December 2008." 
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NAMES AND ADDRESSES 

 
 

Issuers 
 

Deutsche Telekom AG 
Friedrich-Ebert-Allee 140 

53113 Bonn 
Germany 

 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 

Herengracht 124-128  
1015 BT Amsterdam  

The Netherlands 
 
 

Guarantor 
 

Deutsche Telekom AG 
Friedrich-Ebert-Allee 140 

53113 Bonn 
Germany 

 
 

Agents 
 

Fiscal and Principal Paying Agent 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Trust & Securities Services (TSS) 

Große Gallusstraße 10-14 
60272 Frankfurt am Main 

Germany 
 

Listing Agent 
BGL Société Anonyme 

50, avenue J. F. Kennedy 
2951 Luxembourg 

Luxembourg 
 

Further Paying Agents 
BGL Société Anonyme 

50, avenue J. F Kennedy 
2951 Luxembourg 

Luxembourg 
 

 



In the Estonian translation of the summary (the "Translation" as attached hereto) of the prospectus of 
the EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme dated 24 April 2008 (the "Prospectus"), provided 
to you via the CSSF as competent authority in Luxembourg, due to a supplement to the Prospectus 
dated 4 March 2009 amendments of the Translation are deemed to be made as follows: 

Kokkuvõtte saksakeelne tõlge 

Järgmised mõttearendused kujutavad endast kokkuvõtet ("Kokkuvõte") olulistest tunnustest ja 
riskidest, mis puudutavad emiteerijaid ja programmiga seotud võlakirju. Käesolev kokkuvõte ei 
pretendeeri täielikkusele ning seda tuleb vaadelda ja lugeda antud prospekti juurde kuuluva 
sissejuhatusena. Iga investori otsus võlakirjadesse investeerimisel peab tuginema kogu, aeg-ajalt 
muudetava ja täiendatava prospekti läbitöötamisele, kaasa arvatud viidetena äratoodud dokumentide, 
võimalike täienduste ja lõpptingimuste tundmisele. Juhul kui mõni hagejana esinev investor esitab 
kohtule nõude tuginedes käesolevale prospektile, sealhulgas viidetena äratoodud dokumentidele, 
võimalikele täiendustele või vastavates lõpptingimustes sisalduvatele andmetele, võib seda investorit, 
rakendades vastavaid riiklike õiguseeskirju, kohustada kandma enne protsessi algust selle prospekti, 
viidetena kaasatud dokumentide, võimalike täienduste ja vastavate lõplike tingimuste tõlkimise kulusid. 
Emitent, kes esitab kokkuvõtte koos tõlkega ja kes on taotlenud selle notifitseerimist, võidakse võtta 
vastutusele, kuid ainult juhul, kui kokkuvõte on selle koos prospekti teiste osadega koos lugemise 
korral eksiteele viiv, ebaõige või vastuoluline. 

Võlakirju käsitlev kokkuvõte 

Emitendid: Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom International Finance B.V. 

Garant: Deutsche Telekom AG, võlakirjade osas, mis on välja antud 
Deutsche Telekom International Finance B.V. poolt. 

Läbiviija: Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Investorid: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Dresdner Bank Aktiengesellschaft 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,   
Frankfurt am Main 
Goldman Sachs International 
J.P. Morgan Securities Ltd. 
Lehman Brothers International (Europe) 
Merrill Lynch International 
UBS Limited 
WestLB AG 

Fiscal Agent ja peamine 
väljamaksmiskoht: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Maksekohad: BGL Société Anonyme 
ja teised institutsioonid, mis on ära toodud rakendatavates 
Lõpptingimustes. 

Vääringud: Eeldades kinnipidamist kõigist rakendatavatest seaduslikest ja 
ametkondlikest piirangutest ja vastava keskpanga (või vastava 
ametkonna) eeskirjadest võidakse võlakirju anda välja eurodes 
või mõnes muus emitendi ja investori vahel vastavalt 
kokkulepitud vääringus või arvestuslikus ühikus. 

Võlakirjade tükeldamine: Võlakirjad antakse välja tükeldatuna, nii nagu see on sätestatud 
otsustava tähtsusega lõpptingimustes, lähtudes põhimõttest, et 
eurodes väljaantud võlakirjade väikseima osa väärtus on 
EUR 1.000, või võlakirjade väljaandmisel mõnes teises vääringus 
peab see vastama kasutatavas vääringus summale, mis on 
võlakirjade väljaandmise ajamomendil võrdne EUR 1.000 või 
sellest suurem. 



Kehtivused: Kehtivusajad, mis on sätestatud lõpptingimustes, kuid eeldusel, 
et järgitakse minimaalset ja maksimaalset kehtivusaega, mis on 
lubatud või nõutav vastava keskpanga, valuuta- või muu 
järelvalveameti poolt või antud vääringu suhtes kehtivate 
seaduste ja eeskirjade alusel. 

Võlakirjade puhul, mille emissiooni tulemi saajaks on  vastav 
Ühendatud Kuningriigis asuv emitent, ning mis makstakse tagasi 
ühe aasta jooksul pärast nende väljalaskepäeva, nähakse ette (a) 
tagasimaksesumma (või selle muus vääringus kui inglise nael 
väljendatud ekvivalendi) suurus, milleks on vähemalt £100 000 ja 
samuti nähakse ette (b), et selliseid võlakirju on lubatud üle 
kanda ainult professionaalsete investorite teatud ringile, 
tingimusel, et selle osa tagasimaksesumma (või selle ekvivalent) 
ei jää alla £100 000. 

Võlakirjade vorm: Võlakirju võib anda välja eranditult vaid esitajaväärpaberitena. 

Fikseeritud intressiga 
võlakirjad: 

Fikseeritud intressiga võlakirjade puhul määratakse kindel 
intressimäär võlakirja kogu kehtivusaja kohta. Sellel alusel toimub 
fikseeritud intressi maksmine ja see sätestatakse 
lõpptingimustes. 

Muutuva intressiga võlakirjade puhul määratakse intressimäär 
muutuvana, mille alusel need võlakirjad ka intressi kannavad ning 
mis sätestatakse rakendatavates lõpptingimustes. 

"Volinik" (käesolevas kontekstis tähistab see mõiste 
emissiooniasutust või arveametit, nii nagu see on sätestatud 
määravates lõpptingimustes) määrab igal ajamomendil (või kohe 
selle järel), millal intressimäär peab olema fikseeritud, vajaliku 
intressimäära ja arvutab välja intressi summa (edaspidi 
"Intressisumma"),  mis kuulub maksmisele iga muutuva 
intressimääraga võlakirja kindlaksmääratud tükeldatu pealt 
vastava intressiperioodi kohta. Iga intressisumma arvutatakse 
intressimäära ja intressi kandvate päevade jagatise alusel, mis on 
ära toodud lõpptingimustes iga kindlaksmääratud tükeldatu kohta; 
tulemus ümmardatakse sätestatud vääringu järgmise väiksema 
ühikuni, kusjuures sellise ühiku suurusjärk 0,5 ümmardatakse 
ülespoole. 

Muutuva intressiga võlakirjad: 

Muutuva intressiga võlakirjade intressiperioodid hõlmavad ühte, 
kahte, kolme, kuut või kahtteist kuud ja/või ühte või mitut muud 
vastava emitendi ja investeerija vahel kokkulepitud ajavahemikku 
(nagu on sätestatud lõpptingimustes). 

Indekseeritud võlakirjad: Indekseeritud võlakirju on võimalik välja anda vaid indeksist 
sõltuva intressiga võlakirjadena. 

 Indeksist sõltuva intressiga võlakirjad 

Intresside maksmine indeksist sõltuva intressiga võlakirjadelt 
toimub ühe ainsa indeksi või muude tegurite (sealhulgas 
väärtpaberite ja kaupade kursi- ja/või hinnamuutuste või 
vahetuskursi muudatuste) baasil ja/või mõne vastava emitendi ja 
vastava investori poolt sätestatud valemi baasil (nagu on ära 
toodud lõpptingimustes). 



Muud muutuva intressiga 
võlakirjade ja indeksist sõltuva 
intressiga võlakirjade kohta 
kehtivad sätted: 

Muutuva intressiga võlakirjade ja indeksist sõltuva intressiga 
võlakirjade kohta võidakse kindlaks määrata kõrgeim ja madalaim 
indeksimäär või mõlemad. Muutuva intressiga võlakirjade ja 
indeksist sõltuva intressiga võlakirjade intressid kuuluvad 
väljamaksmisele enne võlakirjade väljaandmist vastava emitendi 
ja vastava investori vahel kindlaksmääratud intressiperioodi eest 
intressimakse kuupäevadel, mis on sätestatud lõpptingimustes 
või mis määratakse vastavalt nendele tingimustele, ning 
arvutatakse lõpptingimustes fikseeritud sätete alusel. 

Topeltvääringuga võlakirjad: Topeltvääringuga võlakirjade puhul on tegemist selliste 
võlakirjadega, mille kapitalimaksed ja/või intressimaksed võivad 
toimuda erinevates vääringutes. Topeltvääringuga võlakirjadega 
seotud maksed (kas intresside või kapitali osas, olgu siis kas 
tagasimaksepäeval või muul ajamomendil) toimuvad vääringutes 
ja vahetuskursi alusel, mis on kokku lepitud emitendi ja investori 
vahel (nagu on ära toodud rakendatavates lõpptingimustes). 

Nullkupongiga võlakirjad: Nullkupongiga võlakirju pakutakse ja müüakse mahaarvatisega 
põhisummalt ning nad ei teeni intressi (välja arvatud 
tagasimakseviivituse puhul). 

Muud võlakirjade liigid: Võlakirju võidakse anda välja teistes vormides nagu näiteks 
järelmaksuga võlakirjad, krediidi või muude struktuuridega seotud 
võlakirjad, vastavalt lõpptingimustes äratoodule. 

Lõppsätetes on kas kindlaks määratud, et võlakirjad ei ole enne 
sätestatud kehtivuse lõppemist lunastatavad (välja arvatud 
maksustamisega seotud põhjustel ja/või tühistamisjuhtumi korral); 
või et võlakirjad on võlausaldaja ja vastava emitendi vahel 
lunastatavad (tagasimakstavad) vastava emitendi ja/või 
võlausaldaja valiku kohaselt, järgides lõpptingimustes vastavalt 
kehtestatud tähtaega ja nimelt kindlaksmääratud ajal enne 
sätestatud maksetähtaja saabumist. 

Võlakirjade puhul, mille emissiooni tulemi saajaks on  vastav 
Ühendatud Kuningriigis asuv emitent, ning mis makstakse tagasi 
ühe aasta jooksul pärast nende väljalaskepäeva, nähakse ette (a) 
tagasimaksesumma (või selle muus vääringus kui inglise nael 
väljendatud ekvivalendi) suurus, milleks on vähemalt £100 000 ja 
samuti nähakse ette (b), et selliseid võlakirju on lubatud üle 
kanda ainult professionaalsete investorite teatud ringile, 
tingimusel, et selle osa tagasimaksesumma (või selle ekvivalent) 
ei jää alla £100 000. 

Tagasimaksmine: 

Tagasimaksesumma ei ole väiksem ega suurem kui 100% 
võlakirjade kogu nimiväärtusest. 

Maksustamine: Kõik võlakirjadega seotud kapitali- ja intressimaksed kuuluvad 
tasumisele ilma praegustel või tulevastel maksudel põhinevaid 
või mistahes muud liiki lõivusid kinnipidamata või mahaarvamata, 
mis on kehtestatud või mida nõutakse sisse vastava emitendi 
asukohariigis või selle riigi eest sissetulekutelt kinnipeetava 
maksu (tulumaksu) sissenõudmiseks volitatud kohaliku 
omavalitsuse või ameti poolt, kui nende maksete kinnipidamine 
või mahaarvamine pole seadusega ette kirjutatud. Sellisel juhul 
tasub vastav emitent või garant vastavad täiendavalt nõutavad 
summad, nii et võlakirjade võlausaldajate saadavad netosummad 
vastaksid pärast selle tulumaksu kinnipidamist või mahaarvamist 
kapitali- ja intressisummadele, mida võlakirjade võlausaldajad 
saaksid ilma mahaarvamise või kinnipidamiseta; see kehtib 
võlakirjade emissioonitingimustes nimetatud teatud erandite 
eeldustel. 



Maksupõhjustest tingitud 
ennetähtaegne tagasimakse: 

Võlakirjade ennetähtaegne tagasimakse tulenevalt maksudega 
seotud põhjustest on lubatud, kui seaduste või ettekirjutuste 
muutmise või täiendamise tagajärjel Saksamaa Liitvabariigis 
ja/või Madalmaade finantsettevõtte Finance poolt väljaantud 
võlakirjade puhul (sealhulgas ka nende seaduste või 
ettekirjutuste rakenduse või ametliku tõlgenduse muutmise või 
täiendamise korral) tekib emitendil ja/või finantsettevõttel Finance 
poolt väljaantud võlakirjade korral garandil kohustus tasuda 
võlakirjadelt täiendavaid makse nagu see on võlakirjade 
emissioonitingimustes üksikasjaliselt sätestatud. 

Negatiivne kohustus: Võlakirjade tingimused sisaldavad endas negatiivset kohustust 
nagu on kirjeldatud emissioonitingimustes. 

Tühistamise põhjused ja Cross 
Default: 

Võlakirjad näevad ette tühistamise põhjused, mis annavad 
võlausaldajale õiguse nõuda võlakirjade kohest tagasimaksmist 
nagu see on sätestatud võlakirjade emissioonitingimustes. 
Võlakirjade emissioonitingimused näevad ette vastava emitendi 
ja garandi jaoks Cross Default klausli, nii nagu see on kirjeldatud 
emissioonitingimustes. 

Võlakirjade staatus: Võlakirjade näol on tegemist vastavate emitentide kindlustamata 
mitteteisejärguliste kohustustega, mis on omavahel ja vastavate 
emitentide kõigi teiste olemasolevate ja tulevaste, kindlustamata 
ja mitteteisejärguliste kohustuste suhtes samaväärsed. 

Garantii: Finance poolt väljaantud võlakirjad garanteerib tingimusteta ja 
tagasivõetamatult garant. Garantiitingimustes on sätestatud 
garandi poolne negatiivne kohustus. Garantii lähtub saksa 
õigusest. 

Kohtualluvus: Mitte ainuõiguslikuks pädevaks kohtuinstantsiks võlakirjadest 
tulenevate ja nendega seonduvate õigusvaidluste puhul on 
Frankfurt am Main. 

Kehtiv õigus: Võlakirjade kohta kehtiv õigus on saksa õigus. 

Tasaarveldus ja teostamine: Võlakirjade tasaarveldamisel aktsepteeritakse ühte või mitmeid 
tasaarvelduse süsteeme nii nagu on sätestatud rakendatavates 
lõpptingimustes. Need süsteemid hõlmavad Clearstream Banking 
AG, Frankfurt am Main, ("CBF"), Clearstream Banking, société 
anonyme, Luxembourg, ("CBL") ja Euroclear Bank SA/NV 
("Euroclear"). 

 



Kokkuvõte riskiteguritest 

Kokkuvõte firmaga Deutsche Telekom seotud riskiteguritest 
Riske, mis on seotud firma Deutsche Telekom suutlikkusega täita enda kui võlakirjade emiteerija 
kohustusi, vaadeldakse siinkohal lähtuvalt Deutsche Telekom’ile antud reitingutest. Deutsche 
Telekom’i hindasid agentuurid Fitch (nagu siinkohal defineeritud), Moody’s (nagu siinkohal 
defineeritud) ja S&P (nagu siinkohal defineeritud). 

Avaldamise kuupäevaks olid reitinguagentuurid andnud järgmised reitingud: 

pikaajaline reiting: A- Fitch: 

lühiajaline reiting: F2 

pikaajaline reiting: Baa1 Moody’s: 

lühiajaline reiting: P-2 

pikaajaline reiting: BBB+ S&P: 

lühiajaline reiting: A-2 
 

Programmi raames väljaantud võlakirjadel võib olla mõni teine reiting või neil ei pruugi seda üldse olla. 

Deutsche Telekom’i finantssituatsioonile, sissetulekutele, väärtpaberite või muude finantsnäitajate 
kursile võivad avaldada negatiivset mõju järgmised tegurid: 

- Majanduslangus, majanduskasvu oluline aeglustumine või tarbija poolt tehtavate kulutuste 
vähenemine võivad avaldada negatiivset mõju Deutsche Telekom’I klientide poolt tehtavatele 
ostudele ja tarbitavatele teenustele, mis omakorda võivad negatiivselt mõjutada Deutsche 
Telekomi kõigi operatiivsete koostisosade operatiivset tulemit ja finantsolukorda. 

- Kuna Deutsche Telekom tegutseb range regulatsiooniga ärikeskkonnas, võivad reguleerivate 
ametkondade poolt tehtavad otsused oluliselt piirata Deutsche Telekomi juhtkonna tegevuse 
paindlikkust, samuti võivad nad sundida Deutsche Telekomi pakkuma oma teenuseid 
konkurentidele või alandama toodete ja teenuste hindu, mis võib avaldada negatiivset mõju 
käibele, kasumile ja turuosalusele. 

- Deutsche Telekom tegutseb kõigis äritegevuse valdkondades tugeva konkurentsi tingimustes, 
mis võib viia Deutsche Telekomi toodete ja teenuste madalamate hindadeni ja turuosa 
languseni teatud teenuste valdkondades, mille tagajärjeks võib olla negatiivne mõju Deutsche 
Telekomi käibele ja netokasumile. 

- Turu poolse  puuduva tunnustuse, tehnoloogia muutumise või tarnete viibimise tõttu ei 
suudaks Deutsche Telekom saavutada ei oodatud nõudlust oma toodete ja teenuste järele 
ega ära oodata nende toodete ja teenuste realisatsioonitasu loodetud taset ja aega, millel 
oleks negatiivne mõju rahavoogudele. 

- Kui Deutsche Telekom ei peaks saavutama isikkoosseisu kavandatud vähendamist ja 
restruktureerimist, võib see avaldada negatiivset mõju Deutsche Telekomi 
finantseesmärkidele ja kasumlikkusele. 

- Kui Saksamaal hiljuti sisseseatud teenuseosutamise äriühingud (Call Center/kõnekeskus, 
Technischer Kundendienst und Technische Infrastruktur/Tehnikaalane klienditeenindus ja 
tehniline infrastruktuur) ei peaks püstitatud eesmärke saavutama, oleksid Deutsche Telekom´i 
püüdlused klienditeeninduse parema kvaliteedi ja kulude vähendamise osas tõsises ohus. 

- Teatud Saksamaa ärituumikusse mittekuuluvate ühingute poolt tehtud avalduse tulemusena on 
reaalne ülekantud ametnike tagasituleku oht, mis võiks avaldada negatiivset mõju Detsche 
Telekom´ personali- ja kuludevähendamise eesmärkidele. 

- Mobiilsete sidevahenditega seonduvad väidetavad terviseriskid on kutsunud esile T-Mobile 
puudutavaid õigusvaidlusi ning võivad olla põhjuseks mobiilsete sidevahendite väiksemale 
kasutusele või tekitada ka täiendavaid raskusi baasjaamade jaoks vajalike kruntide leidmisel 
ning mõjutada seeläbi negatiivselt Deutsche Telekomi mobiiltelefoniäriga seotud 
finantsolukorda ja majandustulemusi. 



- Rahuldamaks klientide muutuvaid vajadusi ning organisatsioonisisestest nõudmistest tulenevalt 
käivitab Deutsche Telekom jätkuvalt ning suures mahus IT-infrastruktuuri uuendusprogramme. 
Ilma taoliste aktsioonide efektiivse planeerimise ning järelvalveta oleks tulemuseks ressursside 
ebaõige jaotamine ning protsesside häiritud kulg, mis omakorda tooks endaga kaasa negatiivse 
mõju Deutsche Telekomi äritegevusele. 

- Süsteemi tehnilised tõrked loomulikel põhjustel või inimestest tingitud häirete tõttu võivad viia 
mobiiltelefonide kasutamise ja seega ka käivete vähenemiseni ning kahjustada Deutsche 
Telekomi mainet ja tulemusi. 

- Puudujäägid Deutsche Telekomi tarne- ja sisseostuprotsessides võivad avaldada negatiivset 
mõju tooteportfellile, käibele ja Deutsche Telekomi kasumile. 

- Deutsche Telekom on pidevalt haaratud arusaamatustesse ja õiguslikesse vaidlustesse 
reguleerivate ametkondade, konkurentide ja muude osapooltega. Selliste õiguslike vaidluste 
lõpptulemus ei ole põhimõtteliselt teada. Vaidluste lõpplahendus võib kaasa tuua olulisi 
negatiivsed tagajärgi Deutsche Telekomi äritulemustele ja finantsolukorrale. 

- Saksamaa Liitvabariigi või KfW Bankengruppe (KfW) poolt kavatsetav Deutsche Telekomi 
aktsiate tulevane müük võib avaldada negatiivset mõju Deutsche Telekomi väärtpaberite 
kursile. 

- Ootamatud raskused seoses SunCom Wireless Holding & Orange Nederland või teiste 
ettevõtete integreerimisega võiksid Deutsche Telekom äritegevust ja kasumlikkust negatiivselt 
mõjutada. 

- Vahetuskursi ja intresside muutumisega seotud riskid on siiani mõjutanud negatiivselt 
Deutsche Telekomi käibe arengut ja võivad teha seda ka edaspidi. 

- Telekommunikatsiooni sektoris asetleidvate arengute tagajärjeks oli minevikus ja võib olla ka 
tulevikus kindlate varade realisatsiooniväärtuse ulatuslik vähenemine. 

 

Kokkuvõte finantsalaste riskitegurite kohta 
Finance poolt väljaantud võlakirjadega seotud kapitali- ja intressimaksed on Deutsche Telekomi poolt 
garanteeritud. Seepärast vastavad Finance riskid põhimõtteliselt Deutsche Telekomi riskidele.  

Kokkuvõte võlakirjadega seotud riskiteguritest 

Võlakirjad kui mittekohane investeering 
Võlakirjad on komplektsed finantsinstrumendid, millesse potentsiaalsed ostjad peaksid investeerima 
ainult juhul, kui nad (ise või oma finantsnõustajate kaudu) omavad vajalikku analüüsivõimet, 
hindamaks võlakirjade käitumist muutuvates tingimustes, sellest tulenevat võlakirjade väärtuse 
kõikumist nagu ka taolise investeeringu mõju kogu oma väärtpaberiportfellile. 
 
 
Valuutarisk / topeltvääringuga võlakirjad 
Teises vääringus väljaantud võlakirjade ja topeltvääringuga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama 
vahetuskursi kõikumistega, mis võib mõjutada selliste võlakirjade kasumimäära. 

Likviidsusrisk 
Puudub igasugune kindlus, et võlakirjade jaoks tekib likviidne edasimüügiturg, või kui see tekib, et see 
siis ka püsima jääb. Mittelikviidsel turul võib tekkida olukord, et investor ei saa oma võlakirju igal ajal 
sobiva turuhinnaga võõrandada. 

Ennetähtaegse tagasimakse risk 
Kui emitendile on antud õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi maksta, peab selliste võlakirjade 
võlausaldaja arvestama riskiga, et tulenevalt ennetähtaegsest tagasimaksest saab ta oma 
kapitalimahutuselt oodatuga võrreldes väiksemat kasu. Peale selle jääb võimalus, et võlakirjade 
võlausaldaja taasinvesteering toimub veel kesisematel tingimustel kui see esialgsel investeerimisel oli. 



Fikseeritud intressiga võlakirjad 
Fikseeritud intressiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama riskiga, et sellise võlakirja kurss võib 
vastavalt aktuaalse turul valitseva intressimäära muutuste tagajärjel langeda. 

Muutuva intressiga võlakirjad 
Muutuva intressiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama kõikuvast intressitasemest ja ebakindlast 
intressitulust tulenevate riskidega. Kõikuv intressitase muudab võimatuks muutuva intressiga 
võlakirjade kasumi eelneva kindlaksmääramise. 

Nullkupongiga võlakirjad 
Nullkupongiga võlakirjade võlausaldaja peab arvestama riskiga, et selliste võlakirjade kurss võib 
seoses turul valitseva intressimäära muutumisega langeda. Nullkupongiga võlakirjade kurss on 
volatiilsem kui fikseeritud intressiga võlakirjade oma ning ta on  turul toimiva intressimäära muutuste 
suhtes tundlikum kui sama kehtivusajaga fikseeritud intressiga võlakiri. 

Indekseeritud võlakirjad 
Indekseeritud võlakirjade võlausaldaja peab arvestama kõikuva intressitaseme riskiga, ning seoses 
sellega ei ole indekseeritud võlakirjade tulumäära eelnev kindlaksmääramine võimalik. Mida 
volatiilsem on vastav indeks, seda suurem on teadmatus intressi tulususe osas. 

Struktureeritud võlakirjad 
Investeerimine võlakirjadesse, mille juurdehindlus ja/või intress määratakse silmas pidades erinevaid 
vääringuid, tooraineid, intressimäärasid või muid tunnuseid või valemeid, seda kas vahetult või 
vastupidi, on seotud oluliste riskidega, mis ei ole seotud sarnaste kapitalimahutustega 
traditsioonilistesse obligatsioonidesse / võlakirjadesse, sealhulgas riskiga, et saadav intressimäär 
osutub madalamaks kui samaaegselt traditsioonilistelt võlakirjadelt makstav intressimäär. 

Huvide konfliktid 
Võlakirjade puhul, mis on seotud kindla baasväärtusega, võib vallanduda huvide konflikt, kui emitent ja 
investor või nendega seotud ettevõtted sõlmivad tehinguid võlakirjade aluseks oleva baasväärtuse 
pinnal, ja see võib avaldada negatiivset mõju nende võlakirjade aluseks olevale baasväärtusele. 
 

Kokkuvõte firmaga Deutsche Telekom seonduvast 

Äriühingut puudutav informatsioon 
Postiasjanduse ja telekommunikatsiooni uue regulatsiooni teise seaduse alusel reorganiseeriti 
Deutsche Bundespost TELEKOM kui avalik-õiguslik asutus ja Deutsche Telekom AG 1. jaanuaril 1995 
eraõiguslikuks saksa aktsiaseltsiks. Deutsche Telekom on kantud Bonni äriregistrisse numbri HRB 
6794 all ning tema õiguslik nimetus ja ärinimi on Deutsche Telekom AG. Postiasjanduse ja 
telekommunikatsiooni uue regulatsiooni teine seadus sätestas ka raamistiku äriühingu 
privatiseerimiseks. 1996.a. novembris suurendati  Deutsche Telekomi kapitali ja kuulutati välja uute 
aktsiate rahvusvaheline avalik pakkumine. Tänu mitmetele 1998.a. asetleidnud aktsiasiiretele 
Kreditanstalt für Wiederaufbau’le, teisele kapitali suurendamisele 1999.a. juunis, aktsiate kolmandale 
avalikule pakkumisele 2000.a. juunis ja neljandale kapitali suurendamisele mais 2001 on praeguse 
seisuga 68% olemasolevast aktsiakapitalist institutsionaalsete ja erainvestorite käes. 

Deutsche Telekom on Deutsche Telekom Kontserni tütarettevõte, mis kujutab endast full-service 
telekommunikatsioonigruppi, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on avaliku lauatelefonivõrgu ja 
mobiilsideteenuste pakkumine, sideliinide rent, teksti- ja andmeteenused, online- teenused, ettevõtete 
võrgusüsteemide loomine ning võrgusüsteemide juhtimisteenused saksa ja teatud rahvusvahelistel 
turgudel. 

Äriühingu registrisse kantud asukoht on Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Saksmaa Liitvabariik. 

Integreeritud telekommunikatsiooniteenuste pakkuja 
Deutsche Telekom pakub püsivõrgu ja üha kasvava leviulatusega mobiiltelefonivõrgu kaudu 
võrguühendus-, kommunikatsiooni- ja lisaväärtusteenuseid. Innovatiivsete toodete ja teenustega 
soodustab kontsern inimestevahelise isikliku ja sotsiaalse kontaktivõrgu loomist. Ettevõttebränd "T", 
mis tähistab kogu kontserni , koondab enda alla brändid T-Home "Kõik kodu jaoks" ja T-Mobile "Kõik, 
mida vajad teel olles". T-Systems brändi näol pakub kontsern teenuseid keskklassile ja 
suurettevõtetele kogu maailmas. 

T-Home puhul on raskuspunkt kiirekasvulise laiatarbeturu suunas koos optimaalse klienditeeninduse 
ja klientide põimimisega kõnekommunikatsiooni ja andmeside alal. Püsivõrk on teerajajaks üha 



suurenevate võimaluste ja interaktiivsete teenuste - nagu nt IPTV Entertain-pakkumine T-Home 
paketist - aga samuti lähtepunktiks IT- ja telekommunikatsiooniteenuste areneva konvergentsi - st 
kokkukasvamise - teel  

T-Mobile seob ühtekokku kontserni mobiilside-tegevusalad. Die T-Mobile International AG kuulub 
maailma juhtivamate mobiilsideteenuste pakkujate hulka enam kui 110 miljoni kliendiga Euroopas ja 
USA-s. Edasiarengu fookusesse on tõstetud mobiilsed laiatarbeteenused innovaatiliste keele- ja 
andmesidelahendustega - nagu web’n’walk või MyFaves. 

T-Systems, Deutsche Telekom ärikliendimärk, pakub multirahvuslikele kontsernidele ja ümmarguselt 
160 000 suur- ja keskmise suurusega ettevõtetele Saksamaal integreeritud ICT-lahendusi otse. 

Internatsionaliseerimine ja säästev suhtumine.  
Rahvusvaheliselt tegutseva kontsernina on Deutsche Telekom AG esindatud pea 50 riigis üle terva 
maakera. Rohkem kui pool kontserni 2007.a. esimese poolaasta käibest loodi väljaspool Saksamaad. 
Kontsern on oma eesmärgiks võtnud säästva suhtumise ja lähtub oma äritegevuses nii majanduslikest 
kui ka sotsiaalsetest ja ökoloogilistest kriteeriumidest. Oma keskkonna-alase ning sotsiaalsfääri 
puudutava tegevusega on Deutsche Telekom regulaarselt rahvusvaheliste säästvat suhtumist 
kajastavate reitingute juhtpositsioonidel. 

Finantsinfo 

Deutsche Telekom kontserni aastaaruanded 31. detsembril 2006 ja 31. detsembril 2007 lõppenud 
tegevusaastate kohta on koostatud vastavuses International Financial Reporting Standards ("IFRS") 
nõuetega, 2006.a. Euroopa Ühenduse (EÜ) poolt ettenähtud vormis ja täiendavalt HGB (Äriseadustik) 
§ 315a, lõik 1 kohaselt äriõiguslike eeskirju järgides nagu ka 2007.a. Euroopa Ühenduse poolt nõutud 
vormis, mida täiendab HGB § 315a, lõik 1 poolt äriõiguslike eeskirjade järgimine nagu ka International 
Accounting Standard Board ("IASB") poolt ette on nähtud. 

Aktsiakapital 
Seisuga 1. veebruar 2008 moodustas Deutsche Telekomi aktsiakapital € 11.164.979.182,08, mis 
jaotub 4.361.319.993 ilma nominaalväärtuseta nimeliseks lihtaktsiaks. Kõik aktsiad on välja antud ja 
välja makstud. Deutsche Telekom hoiab umbes 0,04% oma aktsiatest. 

Kokkuvõte Finance’i kohta 
Finance asutati 30. oktoobril 1995.a. madalmaade õiguse kohaselt eraõigusliku piiratud vastutusega 
äriühinguna piiramatuks ajaks. Finance näol on tegemist 100%-lise Deutsche Telekom AG 
tütarettevõttega. Firma asukoht on Amsterdam ning ta on kantud Amsterdami Äriregistrisse numbri 
33274743 all. Ettevõtte aadress on World Trade Center, Strawinskylaan 1243, 1077 XX Amsterdam, 
The Netherlands. 

Finance on Deutsche Telekom kontserni finantseerimisettevõte. Finance emiteerib kapitaliturul 
erinevaid võlakirju. 

Finantsinfo 
Madalmaade aruandluspõhimõtete kohaselt koostatud mittekonsolideeritud aastaaruanne 
31. detsembril 2007 lõppenud tegevusaastate kohta, samuti IFRSi (rahvusvaheliste finantsaruandluse 
standardite) kohaselt koostatud mittekonsolideeritud aastaaruanne 31. detsembril 2008 lõppenud 
tegevusaastate kohta, on auditeeritud Ernst & Young Accountants poolt. Mõlemal korral kinnitati 
aastaaruanne piiranguteta. 

 

Aktsiakapital 
Finance’i kinnitatud aktsiakapital koosneb 5000 lihtaktsiast nimiväärtusega vastavalt EUR 453,78. 
Väljaantud aktsiakapital moodustab EUR 453.780 ja koosneb 1000 lihtaktsiast nimiväärtusega 
vastavalt EUR 453,78. Ülejäänud 4000 aktsiat ei ole väljaantud. 
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